
 
ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ  

 
№ …………………/……………….г 

 
 Днес, ……………. г., между 
 1. ………………………………………….…………., с адрес на управление: 
…………………………………………………………………………….……………………….., 
представлявано от ………………………………..............................................................., с ЕГН 
…………………………...., на основание чл. 141, ал. 6 от ТЗ, и Решение № ........................../ 
……………. г. на Общото събрание на ………………………………..………….., наричано 
по-долу за краткост ДРУЖЕСТВОТО 
 и 
 2………………………………………………………………..., с ЕГН…………………, 
с постоянен адрес:……………………………………………………………………………….., 
в качеството и на управител на …………………………………………………………………, 
наричан/а по-долу за краткост УПРАВИТЕЛ 
 
се сключи настоящият договор. 
 
 Страните се споразумяха за следното: 

 
ПРЕДМЕТ И СУМА НА ДОГОВОРА 

 Чл.1. ДРУЖЕСТВОТО възлага, а УПРАВИТЕЛЯТ приема да управлява и 
представлява търговско дружество …………………………………………..…………….., в 
съответствие с действащата нормативна уредба, дружествения договор на дружеството, 
решенията на общото му събрание, както и клаузите на настоящия договор. 
 Брутната сума за получаване по настоящия Договор е …………………….. ( ……….. 
…………………….. ………..) лева месечно. 

 
СРОК НА ДОГОВОРА 

 Чл.2. Действието на настоящия договор не се ограничава със срок. 
 
                     ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО 
 Чл.3. (1) натоварва и упълномощава УПРАВИТЕЛЯ да извършва от негово име и за 
негова сметка всички действия и сделки, свързани с управление на търговското 
предприятие в съответствие с Търговския закон, дружествения договор и решения на 
общото събрание; 
(2) контролира дейността на УПРАВИТЕЛЯ по изпълнение на поставените му задачи и 
определя срокове, в рамките на които същият е длъжен да предприема мерки за 
отстраняване на констатирани недостатъци в работата; 
  
                     ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ 
 Чл.4. УПРАВИТЕЛЯТ се задължава да: 
(1) осъществява управлението на стопанската дейност в интерес на дружеството, като 
организира изпълнението на поставените от ДРУЖЕСТВОТО задачи; 
(2) представлява дружеството пред съдебните, данъчните и другите държавни органи, пред 



банковите и финансовите институции и пред други физически и юридически лица; 
 Чл.5. УПРАВИТЕЛЯТ има право да управлява дружеството в съответствие с 
действащата нормативна уредба, дружествения договор и клаузите на настоящия договор. 
 

 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 Чл.6. Настоящият договор може да бъде прекратен на всяко едно от следните 
основания: 
(1) с избиране по съответния ред на нов УПРАВИТЕЛ на дружеството от момента на 
вписването на промяната в Tърговския регистър; 
(2) в случай на смърт или поставяне под запрещение на УПРАВИТЕЛЯ; 
(3) по писмено съгласие между страните; 
(4) с писмено предизвестие за срок от 30 дни, направено от някоя от страните по договора.  
Срокът на предизвестието тече от деня на получаването му от съответната страна. 
  

 ДРУГИ УСЛОВИЯ 
 Чл.7. Възникналите спорове между страните по този договор и неуредените с него 
въпроси, се решават в съответствие с действащото законодателство. 
 
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка страна.   
 
Решението на общото събрание на ………………….…………………………………..  за 
упълномощаване на съдружника …………………………………….., за сключване на 
договор е неразделна част от настоящия договор. 
 
 
ЗА ДРУЖЕСТВОТО: ...............................      УПРАВИТЕЛ: .....................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



П Р О Т О К О Л 
от Общо събрание на …………….. 

 
 
 Днес, …………………..г. долуподписаните: 
 1. …………………………………………………….., с ЕГН …………………………, 
л.к.№ ……………………, изд. на ……………… г. от МВР- …………………, с адрес 
гр………………….., ул.”…………………………………………….……….”№ ………  
        2. ………………………………………..…………...., с ЕГН ………………...............,  
л.к.№ …………………….., изд. на ………………… г. от МВР- …………………, с адрес 
гр………………….., ул.”…………………………….”№ …,  
  
проведохме Общо събрание на ……………………………………, на което 
 

Р Е Ш И Х М Е: 
 

Решение …………………..… / ………………… г. 
 1. Възлагаме управлението на дружеството на управителя ………………………….., 
с ЕГН……………………….., л.к.№…………………………, изд. на ……………...........г. от 
МВР………………………, с адрес…………………………………………………………..…… 
с която ще се сключи Договор за управление на дружеството в съответствие с действащата 
нормативна уредба. 
        2. Упълномощаваме съдружника ……………………………………..……., с ЕГН 
…………………, да сключи Договора за управление от името на дружеството. 
 
 
 
                                              Съдружници: 1. .......................... 
 
 
                                                                2. .......................... 
 
 
 
 
 
  


